EW7W369S Front loaded WD
DualCare System - Ideális beállítások ruhái számára
A DualCare rendszer automatikusan a szövettípushoz és a töltet súlyához
igazítja a ciklus paramétereit. Hogy a ruhák ápolása pontosan a megfelelő
hőmérsékleten és optimális dobmozgással történjen. Mosás és szárítás
egyetlen összehangolt folyamatban. Hogy minden egyes ruhadarab hosszú
ideig megőrzi megjelenését, érzetét és minőségét.
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Szövetek a SteamCare frissességével
SteamCare programunk gőz segítségével regenerálja
ruháit, csökkenti a gyűrődéseket és minimalizálja a
vasalási igényt. Hogy ruhatára hosszabb ideig
megőrizze formáját és mintázatát. Sőt, az
illatanyagokat kíméletes gőzzel kombináló FreshScent

More Benefits :
• A SensiCare rendszer az aktuális töltet méretének megfelelően állítja be a
ciklus hosszát.
• A Non-Stop 60-Minute program rendkívül hatékonyan, mindössze 1 óra alatt
képes kimosni és megszárítani kisebb tölteteket.
• A szárazról-szárazra ciklus egyetlen összehangolt folyamattal újjávarázsolja a
ruhatárát.
Features :

Technical Specs :

• Szabadonálló mosó-szárítógép
•Kondenzációs szárítógép: a szárításkor
keletkező párát egy kondenztartályba
vezeti el, így nincs szükség
légkivezetésre.
•Késleltetett indítás opció
•Habérzékelő öblítési rendszer
•Kiegyensúlyozó centrifuga
•Gyapjúmosás program
•Programok: Be/Ki, pamut, pamut
gazdaságos, műszál, kímélő mosás,
gyapjú, FreshScent gőzölés,
centrifuga/szivattyúzás, öblítés, Tisztító
program, anti-allergén, Sportruha,
kültéri ruházat, farmer, One Go 1 óra
•Vízelárasztás elleni védelem
•Görgők, lábak: 4 állítható láb
•Mosási kapacitás: 9 kg
•Szárítási kapacitás: 6 kg
•Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1600
•AutoDry - Automata szárítás
•Gyerekzár
•Idővezérelt szárítás

• Márkanév : Electrolux
•Modellnév : EW7W369S
•Energiaosztály : A
•Szárítási technológia : kondenzációs
•Max. ruhatöltet (kg) : 9
•Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 6
•Kijelző típusa : közepes LCD
•Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, gyapjú, FreshScent gőzölés, centrifuga/szivattyúzás,
öblítés, Tisztító program, anti-allergén, Sportruha, kültéri ruházat,
farmer, One Go 1 óra
•Motor : ÖkoInverter
•Dob kialakítása : Protex szövetkímélő
•Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló
•Woolmark minősítés : Woolmark Blue
•Mosási zajszint (dBA) : 51
•Centr. zajszint (dBA) : 77
•Szárítási zajszint : 60
• Magasság (mm) : 850
•Szélesség (mm) : 600
• Max. mélység (mm) : 660
•Mélység (mm) : 631

Product Description :
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